
 "مشکات"اولین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ویژه خانواده طالب

 موضوعات جشنواره: 

 ارائه تصویر صحیح از سبک زندگی طلبگی 

  هویت طلبگی توسط همسر و فرزندان طلبهافتخار به 

 رسالت حوزوی طلبه انجام کسب موفقیت ها و نقش مکمل همسر در 

 فرزندان صحیح نقش الگویی خانواده طالب در تربیت 

  جامعهانقالبی بصیرت دینی و خانوده طالب در  هدایت گرانهنقش 

 :بخش های اصلی جشنواره

 هنرهای نمایشی -1

 هنرهای تجسمی -2

 هنرهای ادبی -3

 بخش ویژه کودک -4

 رشته های جشنواره:

 طرح و فیلم نامه -1

 فیلم: مستند، داستانی -2

 تیزر -3

 قصه گویی -4

 سرود -5

 نقاشی -6

 کاردستی -7

 خوشنویسی -8

 طراحی و پوستر -9

 عکاسی -10

 گرافیک  -11

 رمان  -12

 شعر -13

 داستان -14

 



 : ضوابط  و الزامات جشنواره

 ضوابط خوشنویسی:* 

 ق،ینستعل یهانهیدر زم یسیاستعدادها در رشته خوشنو ییآثار فاخر و شناسا دیبخش با هدف تول نیا

 .شودیبرگزار می، خوشنویسی با خودکار ریخط و خط تحر ینقاش ،یثلث، نسخ، معل ق،یشکسته نستعل

 :طیشرا

 سال می توانند در جشنواره شرکت کنند. 16گروه سنی زیر 

 .دیاثر ارائه نما 3حداکثر  نهیدر هر زم تواندیم یمتقاض هر

 ارسال باالبا وضوح و Jpegوشنویسی انجام شده پس از اسکن یا عکاسی با دوربین مناسب به صورت فایل خ 

 شود. 

 است اثر در کاغذ مناسب و همراه قاب باشد. ستهیشا حاًیترج

در برگه  سرپرست مرکز خدماتشماره تماس ، کد  ، و نام خانوادگی سرپرست و شرکت کننده نامدرج 

 است. یضرور

 ضوابط اجرایی  مسابقه سرود :* 

نفر باشند )به جز آهنگ ساز ،شاعر  16نفر و حدأکثر  8گروه  سرود باید حدأقل در شرکت کننده  یاعضا-

 ،رهبر گروه(

،  یبه مسائل فرهنگو  سرود ها به سبک فارسی کالسیک و استفاد از آهنگ های سنگین و حماسی -

 .پرداخته شود  رسالت حوزوی و...، آداب و سنن و  ی، حماس یخیتار

 باشد. یبرادران م ژهیجشنواره سرود و   -

 یباشند. )به استثناء آهنگساز و مرب یک منطقهساکن  دیشرکت کنندگان در جشنواره حتماً با یتمام -

 گروه(

گردد. )حداکثر سن شرکت  یسال به باال برگزارم 15سال و  15تا  10 یجشنواره در دو رده سن   - 

 باشد( یم سال 30کنندگان 

 .باشد یدقیقه م 10حداکثر زمان اجرا     -



مگابایت و با کیفیت مناسب به ارسال  50ار خود را در قالب فایل ویدیویی با حجم حداکثر گروهها باید آث

 نمایند. در صورت انتخاب توسط دبیرخانه، فایل با کیفیت ویدیو از گروه درخواست و دریافت خواهد شد. 

ضبط شده ،  یصوت بدونه هیچگونه افکتی به شکل خام ارسال شود. آثارو  یریصورت تصو باید به* آثار 

 د شد.ننخواه یبررس

از آن  دیگروه را در موقع خواندن نشان دهد و اضافات قبل و بعد از اجرا با دیضبط شده صرفاً با لمی* ف

 باشد. یو هرگونه دست کار شیرایبوده ، بدون و یدگیبدون پرش ، بر دیبا لمیحذف و  ف

 یم یانیدر مرحله پا یگروه یمجاز به اجرا لم،یفافراد حاضر در  نهایی،اثر به مرحله  یابی * در صورت راه

 .دارد( زینفر را ن 2حداکثر  رییباشند. )البته گروه اجازه تغ

به همراه لوح  فایل صوتی ملودی خام و ارایه متن مکتوب اثر با مشخصات کامل و نام سازندگان سرودها -

 آن در موقع اجرا الزامی است.  یقیموس یفشرده 

 لمیف تیفیباشد، هر گونه اختالل در ک یمرحله لوح فشرده م نیدر ا یداور ی* از آنجا که تنها مالک برا    

 تیو را یبردار لمیمربوطه باعث حذف گروه خواهد شد. لذا الزم است در ف DVDباز نشدن  ایضبط شده 

 شود. یخوددار ینرم افزار صورتبه  اینا متعارف و  یبا فرمتها لمیلوح فشرده دقت شده و از ارسال ف

 ضوابط قصه گویی:*

 سال مجاز به شرکت در این بخش هستند. 12رده سنی زیر 

باز  یدر نما ییاز قصه گو فیلمبرداریو  قهیدق 5به صورت تک نفره و در مدت زمان حداکثر  دیبا ییقصه گو

قصه و منطبق  یمناسب با محتوا یپوشش نیانجام شود، هم چن و با گوشی همراه بصورت افقی النگ شات()

 انتخاب شود. یبا شئونات اسالم

 مگابایت بیشتر نباشد. 50حجم فایل ارسالی از

)استفاده از زبان  ییگوفنون قصه یریبه کارگ ییجشنواره، توانا یراستا با محورهاانتخاب قصه مناسب هم  -

ها و زنده در حضور مخاطب و تعامل با آن یاجرا توانایی ،(…لحن و کالم، پرداخت قصه و یریکارگ به بدن،

رسا و استفاده از لحن کالم،  یاجرا، صدا وهیدر ش ینوآورو « )متن، اجرا و پوشش( یو نوآور تیخالق

شرکت در جشنواره  طیاز شرا یقصه منطبق بر شئونات اسالم یپوشش و محتوا تیمرتبط، رعا یفضاساز

 می باشد.

  :مسابقه کاردستیضوابط *

 سال باشد . 18سال و در بخش نوجوانان زیر  12کنندگان در بخش کودکان زیر  شرکت -



 اثر ارسال نماید . 3هر گروه از شرکت کنندگان می توانند  -

تواند به صورت فردی یا گروهی تهیه و ارایه شود، اعضای گروه باید بر اساس این فراخوان، آثار می -

 از یک جنسیت انتخاب شده باشند.

 باشد. و یا گروه ی باید متعلق به خود فردپروژه ارسال -

 .ها در تهیه اثر آزاد استاستفاده از همه تکنیک  -

کد ،  شرکت کننده و سرپرست شرکت کنندگان باید تصویر آثار خود را همراه با نام و نام خانوادگی -

 عنوان کاردستی ، شماره تماس ارسال نمایند .مرکز خدمات سرپرست ،

ابقه چند عکس از برخی از مراحل ساخت کاردستی و یک عکس از پایان برای شرکت در این مس -

 ارسال کنند. سخا مرکز خدماتن را با نشانی سایت آکار از آثار خود گرفته و 

 5عکس های ارسالی باید از کیفیت و وضوح تصویر قابل قبولی برخوردار باشد و با حجم حداکثر  -

 مگا بایت ارسال کنند.

ثارشان برگزیده می شود باید اصل آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال شرکت کنندگانی که آ -

 کنند.

آثاری که پس از مهلت مقرر به دبیرخانه ارسال شود به مسابقه  راه نخواهد یافت و آثار ارسالی  -

 عودت داده نخواهد شد .

 ضوابط نقاشی:*

 .شودیبرگزار م یاستعدادها در رشته نقاش ییآثار فاخر و  شناسا دیبخش با هدف تول نیا

 :طیشرا

 سال مجاز به شرکت در این بخش هستند. 12گروه سنی زیر 

 اثر، آزاد است. کیتکن نوع

 .دیاثر ارائه نما 3حداکثر  تواندیم یمتقاض هر

شود تا در  یمسابقه، نگهدار جیتا زمان اعالم نتا یشود و اصل نقاش میترس A4کاغذ  یرو دیها با ینقاش

 جشنواره ارسال شود. رخانهیدب بهجزو آثار برتر شناخته شد،  کهیصورت

 شود. ارسال باالبا وضوح  Jpegنقاشی انجام شده پس از اسکن یا عکاسی با دوربین مناسب به صورت فایل 

 نخواهد کرد.  افتیرا در یازیهنرمندان باشد، امت گریاز آثار د یکپ ناًیع ،یدیکه اثر تول یصورت در

 تجاوز کند.  تیمگابا 5از دینبا یارسال یهالیحجم فا



 : یسیضوابط داستان نو*

داستان بلند و رمان در  نی. بنابراباشدیم« داستانک»و « داستان کوتاه» یسیداستان نو یهدف از مسابقه

 .باشدینم رشیبخش مسابقه قابل پذ

آثار بصورت فایل  باشد. دیبا A4شده  پیتا یصفحه 4 ای سیدست نو یصفحه 8داستان کوتاه حداکثر در 

 شود. ارسال باالبا وضوح  Jpeg ورد یا عکس با فرمت

 .باشدیم یبه صورت انفراد یسیمسابقه داستان نو

 باشد. یو فضاساز تیشخص ت،یها و عناصر داستان از جمله روا یژگیو یدارا دیبا یارسال یمتن ها

 ی:داور یهامالک

 )سوژه( موضوع

 (رنگی)پ طرح

 یپرداز تیشخص

 (الوگیو گو )د گفت

 دید یهیزاو

 داستان لحن

 امیو پ محتوا

 پرداخت

 :شعر ضوابط*

آزاد و  ،ییمایچارپاره، ن ،یرباع ،یتیدر انتخاب قالب برای سرودن شعر )غزل، مثنوی، دوب شرکت کنندگان

 .باشندی ( مختار مدیسپ

 . ندی( ارسال نماتیب 30عنوان شعر )و در مجموع حداکثر  2الزم است برای شرکت در مسابقه 

شعر مورد نظر برای شرکت در مسابقه  2ضرورتاً  شودیجزوه شعر ارائه م ایکه اشعار براساس کتاب  یصورتدر

 مشخص گردد. قاً یدق

 اشعار بصورت فایل ورد ارسال شوند.

 



 : ضوابط گرافیک*

 . دیمسابقه ارسال نما نیبه ا ریتواند حداکثر سه تصو یهر هنرمند م

 یشرکت کننده  و در صورت یاست. نام و نام خانوادگ یضرور یارسال یها لیفا یدرج نام طراح در نام گذار

. کد مرکز خدمات سرپرست و دییتا سه استفاده نما کیدر انتها از اعداد  دیکن یاثر ارسال م کیاز  شیکه ب

 .شماره همراه

 .باشدیآزاد م یآثار ارسال یاجرا وهیو ش کیتکن 

و به  MB 15 لیو حداکثر حجم فا 150DPIو با دقت  JPGو در فرمت  A4 زیحداقل در سا دیآثار با ابعاد

 ارسال شوند. RGBصورت 

 آزاد است. سنین شرکت برای همه

 .شود یجشنواره طراح های با موضوع ستیبا یم یآثار ارسال

 .دیفراخوان شرکت نما نیاثر در ا 3 هیتواند حداکثر با اراهرطراح می

جشنواره ارسال کند. درصورت  یاثر را برا یاصل لیروز فرصت دارد فا 3هنرمند برنده تا  ج،یپس از اعالم نتا

 کنند. یرا بعنوان برنده انتخاب م یگریعدم ارسال پوستر، داوران پوستر د

 داوران : ئتیه یابیمورد ارز یها اریمع

 اصالت

 تیخالق

 تیفیک

 ییاناخو

 با مخاطب ارتباط

 ی...کاربرد

 م نامه:لضوابط طرح فی*

 بخش ها:

 دقیقه 15تا  3داستانی(-طرح فیلم نامه فیلم کوتاه)مستند

 دقیقه 40تا  20داستانی(-طرح فیلم نامه فیلم نیمه بلند )مستند



 دقیقه 90تا  60داستانی(-طرح فیلم نامه بلند)مستد

 :طرح فیلم نامهمقررات بخش مسابقه

  دیاثر در جشنواره شرکت نما 3تواند با ارائه حداکثر  یم سندهیهر نو

 شرکت کنندگان وجود ندارد. یبرا یسن تیگونه محدود چیه

 یبه عنوان صاحب اثر شناخته مشرکت کننده  در جشنواره است وفرد کننده شرکت باآثار یحقوق تیمسئول

 یکننده و متقاض ارسال اثر به عهده تیمالک نهیدر زم یو حقوق یقیافراد حق یاز ادعا یناش تیشود و مسئول

 خصوص نخواهد داشت.  نیدر ا یتیگونه مسئول چیاست . جشنواره ه

جشنواره  به  word لیفاوبصورت  گردد میتنظ نینازن 14و با فونت  a4صفحه  3حداکثر در  دیطرح با

  ارسال شود.

شماره و کد مرکز خدمات سرپرست و  سندگانینو ای سندهینو ،طرحنام  دیبا لمنامهیف طرح در صفحه اول

 شود. دیتماس ق

 موضوعات ذکر شده جشنواره ارسال شوند. تیبا محور دیآثار با هیاست کل یهیبد

آنها  نیب زهیجاو  ردیگ یتعلق م ینقد زهیجا کیکه توسط چند نفر نوشته شده اند، تنها  یا دهیبه آثار برگز

 گردد . یم میتقس

 بازگشت داده نخواهد شد. یآثار ارسال

 ضوابط ارسال فیلم:*

 : یاصل یهابخش -

 دقیقه 30مستند( کمتر از  -)داستانی کوتاه لمی( فالف

 دقیقه 60تا  31مستند(  -فیلم نیمه بلند )داستانی( ب

 دقیقه 60مستند( باالتر از  -فیلم بلند )داستانی( ج

 مقررات جشنواره :

 .دیاثر در دو بخش ارسال نما 3حداکثر  تواندیکننده مهر شرکت

آثار ارائه شده، بر عهده  تیمالک نهیدر زم یحقوق ای یقیافراد حق یبه هرگونه ادعا ییپاسخگو تیمسئول

 خصوص ندارد. نیدر ا یتیجشنواره مسئولو  در جشنواره خواهد بودکننده شرکت 



 صورت نیا ریمشخص شود؛ درغ قیبصورت دق« بلند»و  «بلند مهین»، «کوتاه» نهیبر اساس سه گز لمیزمان ف

 نخواهد بود. سریبخش م رییامکان تغ رخانه،یدر دب لمیو پس از ثبت ف

اثر داده  بیداشته باشد، ترت یفن رادیا ایکه مدارک آن ناقص ارسال شود  ییهالمیشرکت ف یبه تقاضا

 نخواهد شد.

 ابایت ارسال نماید. مگ 500متقاضی باید فیلم خود را با حجم حداکثر 

در قطع اچ دی و با فرمت  لمیف ینسخه اصل دگان،یبرگز یروز پس از اعالم اسام 7الزم است حداکثر 

2MPEG -4MP لوح فشرده  یبر روDVD به  ندوزیعامل و ستمیس یبطور استاندارد و قابل اجرا بر رو

و  لمیمشخصات فاز بخش مسابقه حذف خواهد شد.  لمیف نصورتیا ری؛ در غجشنواره ارائه شوند. رخانهیدب

و کد مرکز  شماره تماس لمساز،ینام ف لم،یالزم است نام ف ،هر اثر ارسال شود یبه طور کامل برا لمسازیف

 نوشته شود. DVD یرو و سرپرست شرکت کننده لمسازیف خدمات

 لمیف اصلی به همراه نسخه تیامگاب 25و با حجم  قهیدق 2؛ حداکثر  MPG4با فرمت  زریارسال تهمچنین 

 است. یالزام

بطور مشترک اهدا  ینقد زهینفر، جا کیاز  شیرشته به ب کیجشنواره در  زهیجا صیدر صورت تخص

 .شودیم

 مرکز خدماتمرتبط با  یفرهنگ یهادر برنامه دهیبرگز یهالمیف یرانتفاعیغ شیستاد جشنواره مجاز به نما

 خواهد بود.

 

سخا  تیساخود در سرپرست  شخصی پنل به ارسال آثارثبت نام و  یبرا

  –خدمات فرهنگی  -ورود به سامانه سخا، نسخه جدید  - مرکز خدمات

 دیمراجعه کنجشنواره مشکات بخش 

 


